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Soort Woning

Voorzieningen Keuken

tussenwoning

bestaande bouw

gas kookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, koel-/
vriescombinatie, en
combi magnetron

Bouwjaar

Voorzieningen Badkamer

1996

ligbad, toilet, wastafel,
wastafelmeubel

Bouwtype

Ideaal gezinshuis met 5 kamers, eigentijdse eetkeuken, frisse badkamer, zonnige
achtertuin met veranda en parkeerplek op eigen oprit, gelegen aan de rand
van de Regenboogbuurt in Almere Buiten. Deze royale woning heeft in het
souterrain een multifunctionele ruimte (met aparte entree) die nu in gebruik is
als atelier. Fijn te weten dat deze ruimte ook zeer geschikt is als extra woonunit,
garage of kantoor! De schitterende, gezamenlijke binnentuin aan de achterzijde
van de woning zorgt voor een heerlijk vrij en groen uitzicht.

De kleurrijke Regenboogbuurt heeft een zeer centrale ligging want het
winkelcentrum van Almere Buiten, verschillende supermarkten, diverse scholen
en het NS treinstation treft u op loop- of fietsafstand. En voor natuurliefhebbers
liggen de mooie Oostvaardersplassen op afstand van circa 5 minuten fietsen!
Ook de uitvalswegen richting Amsterdam, Utrecht, Lelystad bereikt u binnen
mum van tijd.
Bouwjaar 1996, woonoppervlakte circa 126 m2, inhoud circa 398 m3,
perceeloppervlak 128 m2.

Woonoppervlakte
126 m2

Inhoud
398 m3

Perceeloppervlakte
128 m2

Aantal slaapkamers
3 kamers

Voorzieningen
mechanische ventilatie

Tuin
zuidwest, 4.50 x 10.95 m

Parkeergelegenheid
op eigen terrein

Aanvaarding
in overleg

Indeling souterrain

Tuin

» Via de oprit en openslaande deur (kunststof kozijnen) bereikt u
een forse multifunctionele ruimte die is voorzien van een toilet
en wastafel. Vanuit deze ruimte (totaal 42 m2) heeft u middels
een trapopgang toegang tot het woongedeelte van de woning

» Bestrate voortuin voorzien van een oprit met parkeerplaats met
toegang tot de multifunctionele ruimte en buitentrap naar de
middelste verdieping van de woning

» 1e Verdieping:
» Via de binnentrap van het souterrain of de buitentrap bereikt u
de middelste verdieping
» Ruime hal met toilet, trapopgang en toegang tot de woonkamer
» Lichte, tuingerichte woonkamer met openslaande deur naar de
veranda en achtertuin
» Eigentijdse eetkeuken met veel kastruimte, een composiet
werkblad en diverse inbouwapparatuur, namelijk: gas kookplaat,
afzuigkap, vaatwasser, koel-/vriescombinatie, en combi
magnetron. Vanuit de keuken kijkt u uit over een groenstrook

» Zonnige, onderhoudsvriendelijke achtertuin (zuid westen) met
grote veranda, zonnescherm, bestrate achtertuin voorzien van
borders, schuttingen, chalet berging en doorloop naar de
binnentuin

Bijzonderheden
» Ideaal gezinshuis met grote multifunctionele ruimte
» Schitterende, gezamenlijke binnentuin waarvoor een VvE is
opgericht. De jaarlijkse kosten voor het onderhoud zijn 70,-» Parkeergelegenheid op eigen oprit
» Centrale ligging, vlakbij winkels en uitvalswegen
» Energielabel B
» Glasvezel aanwezig

Indeling souterrain
» Overloop met aparte wasruimte waar de wasmachine/droger
en de c.v-combiketel staan opgesteld
» 3 slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer over de gehele
breedte van de woning. Zie voor de maatvoeringen de 2D/3D
plattegronden op Funda
» Neutrale badkamer voorzien van wastafel met meubel, ligbad
met glazenscherm en stortdouche en 2e toilet

» Oplevering in overleg.
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Plattegrond Begane Grond

Plattegrond Eerste Verdieping

Plattegrond Tweede Verdieping

Klik op huizen makelaardij is een persoonlijk makelaarskantoor in het Flevogebied.
Door onze jarenlange ervaring in de makelaardij, een goede

Bij Klik op huizen staat u centraal. Onze werkwijze en visie

kijk op de huidige markt en ons enthousiasme, kunnen wij u op

is helder en duidelijk. U weet bij ons waar u aan toe bent.

een professionele manier van dienst zijn bij verkoop, aankoop

Klik op huizen makelaardij is geregistreerd bij VastgoedCert,

en taxatie van uw woning. Juist in deze tijd is het belangrijk dat

aangesloten bij het NWWI en bij de brancheorganisatie

u kiest voor een betrouwbare makelaar die u kwaliteit, flexibiliteit

Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), wat u de

en een goede bereikbaarheid biedt. Wij vinden het elke keer

zekerheid geeft dat u te maken heeft met een kwalitatief goed

weer een uitdaging om aan uw wensen te voldoen.

kantoor en dat uw rechten beschermd zijn.

U kunt ons bereiken op:
Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur voor bezichtigingsafspraken
Afspraken in de avonduren is mogelijk
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